1. Thi v
Nm sò có th trng quanh nm, nhng mùa v thun li nht t tháng 9 nm truc ti tháng 3 nm sau. Nhit
thích hp vi nm sò: i vi nhóm chu lnh là 13-200C; i vi nhóm chu nhit là 24-280C.
2. X lý nguyên liu
* Nguyên liu: Ch yu là rm r, bông ph thi, mùn ca… lng rm r ti thiu là 300 kg mi nhit .
* X lý nguyên liu:
- Làm t rm r bng nc vôi vi t l 4kg vôi/1.000 lít nc. Ngâm rm r trong nc vôi 15-20 phút ri vt ra
ráo nc. rm bng cách kê k sao cho vuông vn, có cc gia thoát hi, ri tng lp rm r lên k ri dm nh, sau
ó ly nilon bc xung quanh ng gi nhit.
- Sau 3 ngày rm, tin hành o ng . Trong quá trình d, cn kim tra m ng , nu vt nguyên liu thy nc
chy nh git t vân tay là c. Nu thy khô, b sung nc trc tip vào rm r, nu t quá cn phi rm n khi m bo ri li
nh ban u.
- tip 3 ngày sau ó: Kim tra m nh ln 1, nu m bo yêu cu thì o rm ri ln 2. Sau 3 ngày d ng và
bm rm thành tng on c 10-15cm ri li. Hai ngày sau, kim tra li ng thy rm r ã chín u và m thì tin hành
cy ging. Nu có iu kin, hp nguyên liu trc ri cy ging trong phòng vô trùng s hn ch c t l nhim bnh nm.
3. Cy ging
* Chun b:
- Túi nilon kích thc 30 x 45cm, bông nút, nút, chun. Túi nilon phi c gp áy.
- Ging cy: có mùi thm d chu, không có mùi chua, không có các m kì l.
* óng bch, cy ging:
- Cho nguyên liu vào túi ã chun b, dùng tay dm nh ri iu chnh lp nguyên liu ó dày 5-7 cm, sau
ó rc mt lp ging nm xung quanh thành túi. Làm 3 lp nh vy, lp trên cùng rc u trên b mt (tr khong ming
nút bông), sau ó ly mt lng bông bng ming chén ung nc nút bông ri qun dây chun cht nút bông.
- Yêu cu: Bch ã cy ging cng tròn, nén va phi, trng lng ca bch 2,4-2,7kg. Sau khi cy ging, bch
ging a vào nhà m thoáng mát, sch s.
- T l cy ging: 16-20 bch/kg ging.
4. m ging và rch bch
Sau khi cy ging 20-25 ngày, kim tra rch bch. Thy si nm ã n xung áy bch thì tin hành rch bch.
Rch 6-8 ng dài 4-6cm, các ng rch u và so le nhau.
5. Chm sóc và thu hái
* Chm sóc:
Sau khi rch bch 4-6 ngày cha cn ti nc vào bch. Khi thy nm mc ra t các vt rch, tu theo lng nm
nhiu hay ít, m không khí cao hay thp iu chnh lng nc ti phù hp (ti nc dng phun sng), ti 4-6 ln/ngày.

* Tác nhân gây bnh hi nm:
- Các loi nm mc xanh, en, vàng thng xut hin sau khi cy ging 7 ngày. Nguyên nhân do nguyên
liu cha nhit, v sinh khu vc cy ging không tt, thi tit nóng bc, thiu thông thoáng hoc ging b nhim bnh
t trc.
- Nhim khun: do vi khun làm hng m nm hoc quá trình ti nc vào các vt rch, do v sinh kém sau
thu hái.
* Thu hái nm:
Thu hái nm khi bu nm bng chén ung nc nh, lu ý phi hái ht phn gc trên bch nm. Mi la thu hái 34 t. Sau mi t thu hái 3-4 ngày không ti, khi thy ti nhng vt rch xut hin qu th nm mi ti nc. Thi gian thu
hái nm khong 30-45 ngày k t ngày hái u tiên.
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